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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da v Evropi hkrati obstajajo različne oblike kmetijstva, za večino od njih pa je 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev sestavni del gospodarjenja; nujno je treba pregledati, 
ali živil visoke kakovosti in v zadostni količini ni mogoče zagotoviti brez kemičnih 
fitofarmacevtskih sredstev;

2. poudarja, da zaveza k omejitvi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, da bi zmanjšali 
njihovo škodljivost in poiskali alternativna fitofarmacevtska sredstva ter vire in metode, 
ki so bolj okolju prijazni in manj škodljivi za človeka in živali, poleg prednosti za okolje 
in zdravje pomeni tudi izboljšanje kakovosti evropskih kmetijskih proizvodov ter 
povečanje njihove dodane vrednosti zaradi večje javne pozornosti in ozaveščenosti 
potrošnikov o teh vprašanjih;

3. ugotavlja, da se pozornost ne sme osredotočiti na trajnostno uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, ampak na trajnost kmetijske proizvodnje glede na zanesljivost oskrbe s hrano, 
zdravje potrošnikov, oskrbo s čisto pitno vodo, ohranjanje raznovrstne flore in favne ter 
zdravje ljudi v kmetijskih poklicih; meni, da je pri tem uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev lahko orodje, vendar morajo zanjo veljati posebna pravila zaradi morebitne 
škodljivosti za zdravje;

4. opozarja, da je treba širiti kmetijske prakse, ki spodbujajo uporabo manjših količin 
pesticidov (med drugim integrirano pridelavo in ekološko kmetijstvo), kar bo prispevalo 
k splošnemu zmanjšanju uporabe pesticidov; 

5. opozarja, da sta trajnostno obvladovanje odpornosti in razvoj zatiranja škodljivcev možna 
le, če je na voljo dovolj raznovrstna izbira fitofarmacevtskih sredstev in snovi, s tem pa 
bodo imeli različni pravni akti o uporabi fitofarmacevtskih sredstev večjo podporo pri 
kmetih in drugih akterjih, njihovo upoštevanje pa bo učinkovitejše;

6. opozarja, da je EU medtem sprejela več kot ducat zakonodajnih aktov, ki neposredno ali 
posredno urejajo uporabo fitofarmacevtskih sredstev; vendar poudarja, da predlagani 
predpisi o uporabi fitofarmacevtskih sredstev vodijo v pravo smer;

7. poziva, da je treba odločitev o uporabi dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev sprejeti ob 
posvetovanju s primerno usposobljenim svetovalcem;  meni, da morajo določbe in nadzor 
upoštevati ta manevrski prostor glede na posebne okoliščine v različnih državah članicah;

8. poudarja, da zakonodaja Skupnosti ne sme določati količinskih omejitev, saj bi to kmete 
in druge akterje lahko spodbudilo k uporabi snovi, ki se uporabljajo v manjših količinah, 
a so nevarnejše;

9 poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo zadostna finančna sredstva za 
informativne, svetovalne in izobraževalne programe; opozarja, da taki ukrepi več 
prispevajo k izboljšanju razmer kot pa dodatne dolžnosti dokumentiranja ali poročanja, 
nadzor na vseh področjih pa je povsem utopičen;

10. poziva, naj predlagani predpisi kmetov še bolj ne obremenijo z nepotrebno birokracijo, 
ter meni, da je treba obsežni proces harmonizacije izkoristiti kot priložnost za 
poenostavitev nadzornih postopkov, ne da bi pri tem zmanjšali njihovo učinkovitost;

11. poziva, naj predvidena uredba o statistiki kmetom ne naloži novih bremen;
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12. opozarja, da je še vedno nejasnih veliko vidikov sistema integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci, obveznega od leta 2014, kar lahko pri kmetih skupaj z navzkrižno skladnostjo 
povzroči negotovost in pravne nejasnosti;

13. poziva, naj imajo prostovoljni in podporni ukrepi prednost pred obvezujočimi; o pravem 
razmerju instrumentov naj odločajo države članice, in sicer po analizi lokalnih razmer v 
okviru nacionalnih akcijskih načrtov; 

14. poziva, naj priprava nacionalnih akcijskih načrtov poteka v tesnem posvetovanju s 
kmetijskim sektorjem ter pregledno ob upoštevanju učinkov teh ukrepov na okolje, 
njihovi cilji pa morajo biti preverljivi; se zavzema, naj Skupnost sofinancira nacionalne 
akcijske načrte; poleg tega meni, da je treba izčrpno obveščati javnost in zagotoviti redno 
preverjanje akcijskih načrtov, da se države članice spodbudi k neprestanim 
prizadevanjem;

15. pozdravlja nadaljnje usklajevanje predpisov o odobritvi in prometu fitofarmacevtskih 
sredstev; opozarja, da mora biti postopek usmerjen, optimiziran in predvidljiv, da bi 
inovativnim proizvodom, ki večinoma predstavljajo manjše tveganje, olajšali dostop do 
trga; usklajevanje je treba izkoristiti tudi kot priložnost za odpravo obstoječe pravne 
negotovosti; 

16. poziva Komisijo, naj pospeši usklajevanje mejnih vrednosti ostankov na ravni Skupnosti, 
saj sedaj konkurenčni pogoji niso enaki za vse akterje v EU, kar ovira trgovino in bega 
potrošnike;

17. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami in industrijo uvede ukrepe proti uvozu 
in trženju ponarejenih in/ali nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev;

18. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo za uvožena živila, na ali v katerih so ugotovljene 
prekoračene mejne vrednosti, uvedeni enaki ukrepi in sankcije kot za proizvode, 
pridelane v EU; poziva, naj se nemudoma zagotovi, da se nadzor uvoženega blaga (za 
katerega načeloma veljajo manj strogi predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih, zaradi česar 
je tveganje za nedovoljene vrednosti ostankov večje) v vseh državah članicah izvaja na 
enak način in z zadostno pogostostjo, da evropski kmetje in pridelovalci ne bi bili v 
slabšem položaju ter da se vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za vse akterje v EU;

19. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dovolj sredstev za raziskave 
odpornosti, za gojenje in zagotavljanje širokega spektra kulturnih rastlin z različno 
odpornostjo, za raziskave kolobarjenja in načinov obdelovanja zemlje zaradi zatiranja 
škodljivcev in rastlinskih bolezni ter za inovacije na področju zatiranja škodljivcev 
(skupaj z nekemičnimi možnostmi);

20. poziva, naj se ustrezno nadzira uvoz krme v EU, ki se prideluje z uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev in pesticidov, katerih uporaba in trženje v EU nista dovoljena; 

21. poziva k usklajenim sistemom za zbiranje informacij o proizvodnji, uvozu in izvozu, 
prodaji, distribuciji in uporabi splošno dostopnih pesticidov;

22. poziva k zagotovitvi sredstev Skupnosti za predelavo pesticidov, glede na to, da se v EU 
še vedno več kot 200 000 ton pesticidov hrani v podzemnih skladiščih ter na odprtih 
odlagališčih;

23. poziva Komisijo, naj do sosednjih držav EU oblikuje politiko varstva in sodelovanja 
glede uporabe pesticidov in fitofarmacevtskih sredstev.
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